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Tematski sklopi Podkategorije 

1. Osebna identiteta Ime, naslov, telefon, rojstni podatki, starost, spol, status, 

narodnost, izvor, poklic, družina, vera, interesi, značaj in 
temperament, videz; osebni dokumenti 

2. Stanovanje in bivanje Vrste bivališč, prostori, pohištvo in oprema, napeljave, gospodinjski 

aparati, orodje; domača opravila; lastništvo, najem; življenjski 
standard  

3. Osebna razmerja Razmerja in odnosi med ljudmi, druženje zasebno in javno , 
dopisovanje 

. Izobraževanje Vrste šol, izobraževalni sistem, stopnje izobrazbe, predmeti, 

kvalifikacije (izpiti) 

5. Delo in poklic  Poklici, delo, iskanje zaposlitve, pogoji za zaposlitev, delovne 

razmere, zaslužek; davki; sodelavci, brezposelnost 

. Prosti čas in razvedrilo Hobiji in interesi, radio in televizija, prireditve (kino, gledališče, 
koncerti, razstave, muzeji itn.), arhitektura, literatura, 

intelektualne in umetniške dejavnosti, tisk, e-mediji, šport in 
rekreacija, družabno življenje, družabna omrežja 

7. Promet in potovanje Prometne poti in prostori, vozila, javni prevoz, orientacija, 

potovanja (turizem), nastanitev, prtljaga, menjalnica, meja, 

dokumenti 

8. Zdravje in telesna nega Telo, počutje, higiena in kozmetika, zdravje in bolezen, zdravstvena 
oskrba, zavarovanje, posebne potrebe; skrb za zdravo življenje; 
odvisnosti 

9. Nakupovanje Trgovine, cene, plačilo, oblačila in obutev moda ; merske enote, 
denar 

. Hrana in pijača Hrana in pijača; priprava hrane in prehranjevanje; naročanje; 
zdrava prehrana 

12. Storitve Pošta, telefon, banka, policija, diplomatska predstavništva, pomoč 
v sili; servisi in storitve frizer, čevljar, kozmetika, čistilnica, 
informacije) 

. Družba, politika, 
gospodarstvo 

Aktualni dogodki; politično dogajanje, politična ureditev; 
gospodarsko in družbeno dogajanje; vojna in mir; kriminal; 
družbeni problemi 

14. Okolje in vreme Okolje, rastline in živali, vreme; čas; poseganje v naravo, ekologija 

Preglednica : Tematska področja za osnovno in višjo raven ter raven odličnosti 

Izvajalci tega programa si lahko za natančnejšo predstavo, katero in kako obsežno naj bi bilo besedišče 
na posameznih tematskih področjih na osnovni ravni, ogledajo poglavje Posebni pojmi v dokumentu 
S o a me alni ag a lo en čino, za nabor jezikovnih funkcij pa poglavji Jezikovne funkcije in 

Sporazumevalni vzorci v istem dokumentu. 


